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Geachte heer Van Leeuwen,
U heeft bij brief van 25 augustus 2014, ontvangen op 26 augustus 2014, een
verzoek gedaan als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur
(hierna: Wob). U verzoekt concreet om informatie met betrekking tot het bezoek
van prinses Maxima aan Leiden op 26 februari 2013. De ontvangst van uw
verzoek is bij brief van 1 september 2014, kenmerk: 3776249 bevestigd.
Wettelijk kader
U verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de artikelen in de Wob die
van belang zijn voor dit besluit verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief.
Inventarisatie documenten
Bij het ministerie van Algemene Zaken berusten drie documenten die onder de
reikwijdte van uw verzoek vallen.
Besluit
Ik heb besloten aan uw verzoek tegemoet te komen en de informatie waarom u
heeft gevraagd, opgenomen in document met de nummer 1 openbaar te maken
met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. Het document
met nummer 2 is reeds openbaar en voor een ieder beschikbaar. De Wob is niet
van toepassing op reeds openbare documenten. Ik verwijs u voor het document
naar http://www.koninklijkhuis.nlinieuws/nieuwsberichten/2013/januari/prinsesmaxinna-neemt-boek-"een-wereld-zonder-baarmoederhalskanker-in-ontvangst/.
Het document met nummer 3 maak ik niet openbaar. Ik verwijs u voor de
motivering naar de overwegingen hieronder.

Overwegingen
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer
Ingevolge artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wet openbaarheid van
bestuur blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang
daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt
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geeerbiedigd. In documenten 1 en 3 staan persoonsgegevens. Ik ben van oordeel
dat ten aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer
wordt geeerbiedigd zwaarder weegt dan het belang van openbaarheid. Ik heb om
die reden besloten de persoonsgegevens in de genoemde documenten onleesbaar
te maken.
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Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling en persoonlijke
beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of
rechtspersonen dan wel van derden.
Openbaarmaking van document 3 zou naar mijn oordeel leiden tot onevenredige
benadeling van de Rijksvoorlichtingsdienst en het Koninklijk Huis. Document 3
betreft een deel van het planningsoverzicht van het Koninklijk Huis. Op dit
overzicht staan de geplande bezoeken van leden van het Koninklijk Huis en wordt
door de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) middels coderingen informatie over deze
bezoeken verwerkt. Deze informatie biedt, voor de ingevoerde lezer, inzicht in het
gewicht dat aan een evenement wordt toegekend. Zo blijkt uit de coderingen
welke communicatiestrategie en inzet van middelen de RVD al dan niet voorstelt .
Het bieden van inzicht in deze afwegingen zou ertoe kunnen leiden dat
organisatoren van evenementen hiermee rekening gaan houden bij hun verzoek
aan de leden van het Koninklijk Huis om hun evenement te bezoeken. Bekendheid
met de elementen die een rol spelen in de beoordeling van het karakter van een
evenement, kan immers tot gevolg hebben dat organisatoren van evenementen
hun uitnodiging aan het Koninklijk Huis hierop zullen afstemmen. Dat zou de
werkzaamheden van de RVD en de Dienst Koninklijk Huis ernstig bemoeilijken en
hen daarmee onevenredig benadelen.
Daarnaast blijft op grond van artikel 11, eerste lid, van de Wob, verstrekking van
het document achterwege. Zoals hierboven is weergegeven, wordt het
planningsoverzicht voor het Koninklijk Huis uitgewisseld tussen de RVD en de
Dienst Koninklijk Huis. Het betreft daarmee een document dat wordt opgesteld
ten behoeve van intern beraad. De hierop door ambtenaren aangebrachte
coderingen betreffen de classificatie van het evenement in kwestie. Door het
toekennen van deze coderingen maken de betrokken ambtenaren inzichtelijk of
een evenement zich in hun ogen leent voor bezoek van leden van het Koninklijk
Huis. Deze coderingen staan derhalve voor de opvattingen, conclusies en
aanbevelingen van de desbetreffende ambtenaren over het betrokken evenement
en vormen daarmee persoonlijke beleidsopvattingen.
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De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op
www.rijksoverheid.n1 worden geplaatst.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende to hebben ingelicht.

DE MINISTER-PRESIDENT,
Minister van Algemene Zaken,
namens deze,
De Ply. Secretaris-Generaal,

L. van Poelgeest

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekend gemaakt hiertegen schirftelijk bezwaar maken onder vermelding van de
gronden bij de secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken.
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Bijlage 1 — Relevante artikelen uit de Wob
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Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of ander materiaal dat
gegevens bevat;
b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op beleid van een
bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en de uitvoering ervan;
c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen een
bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in het kader van de
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een bestuurlijke aangelegenheid;
d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde instantie, met als taak
het adviseren van een of meer bestuursorganen en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die
het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de
instantie zijn voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als leden daarvan
beschouwd;
e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, met als taak het
adviseren van een of meer bestuursorganen, die geheel of gedeeltelijk is samengesteld uit
ambtenaren, tot wier functie behoort het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij
ressorteren over de onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd;
f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of conclusie van een of
meer personen over een bestuurlijke aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde
argumenten;
g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van de Wet
milieubeheer;
h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze of een andere
wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een overheidsorgaan, voor andere
doeleinden dan het oorspronkelijke doel binnen de publieke taak waarvoor de informatie is
geproduceerd;
i. overheidsorgaan:
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.
Artikel 6
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek is ontvangen.
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de
verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk gemotiveerd mededeling
gedaan aan de verzoeker.
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de termijn voor het
geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na die waarop het
bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven aan artikel 4:8 van de
Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de belanghebbende of belanghebbenden
een zienswijze naar voren is gebracht of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het bestuursorgaan daarvan zo
spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder vermelding van de termijn binnen welke
de beschikking alsnog moet worden gegeven.
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5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de informatie
verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar verwachting een
belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de informatie niet eerder wordt
verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is bekendgemaakt.
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-informatie:
a.

bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee weken indien het
bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te verstrekken terwijI naar
verwachting een belanghebbende daar bezwaar tegen heeft;
b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, indien de
omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een verlenging
rechtvaardigt;
c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing.

Artikel 10
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit:
a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen;
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld;
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wet
bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op de
persoonlijke levenssfeer maakt.
2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege voor zover
het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale organisaties;
b. de economische of financiele belangen van de Staat, de andere publiekrechtelijke
lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde bestuursorganen;
c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen nemen van
de informatie;
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van
derden.
3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de betrokken persoon
heeft ingestemd met openbaarmaking.
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en het zevende
lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-informatie betreft die
betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef
en onder c, het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang
van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde belang.
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk karakter.
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken van milieuinformatie.
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7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege
voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:
a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft;
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage.
8. Voorzover het vierde lid, eerste voizin, niet van toepassing is, wordt bij het toepassen van
het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in aanmerking genomen of deze
informatie betrekking heeft op emissies in het milieu.
Artikel 11
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen.
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en democratische
bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Indien
degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft
ingestemd, kan de informatie in tot personen herleidbare vorm worden verstrekt.
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door het bestuursorgaan dat
het rechtstreeks aangaat aan de leden van de adviescommissie voor de aanvang van hun
werkzaamheden kenbaar is gemaakt.
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de bescherming
van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang van openbaarmaking.
Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden verstrekt in niet tot personen
herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede voizin, is van overeenkomstige toepassing.
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